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MĀLPILS NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90000048398 
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 

Tālr. 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv 

 
MĀLPILS NOVADA DOMES  

SĒDES P R O T O K O L S Nr.6 
 

Mālpils novada Mālpilī      26.04.2017. 
 

Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst.18.30 
Sēdes pārtraukums:15.40-17.00 
 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
2. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 
3. Par Mālpils internātpamatskolas reģistrēšanu Labklājības ministrijas 

Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 
4. Par skolēnu un pedagogu apbalvošanu. 
5. Par P/A “Mālpils sociālais dienests” iesnieguma izskatīšanu. 
6. Par Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normu noteikšanu. 
7. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
9. Par A. P. iesnieguma izskatīšanu. 
10. Par SIA “Augusts” iesnieguma izskatīšanu. 
11. Par SIA “Žozefīna” iesnieguma izskatīšanu. 
12. Par biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” iesnieguma 

izskatīšanu. 
13. Par biedrības “Notici Sev!” iesnieguma izskatīšanu. 
14. Par katlu mājas katla kapitālo remontu. 
15. Par pašvaldības gada pārskata apstiprināšanu. 
16. Par ceļu uzturēšanas specifikācijas apstiprināšanu. 
17. Par saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Mālpils novada domes 2017. 

gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Mālpils novada 
domes budžetu 2017. gadam”” apstiprināšanu.  

18. Par atļauju rīkot pavasara gadatirgu. 
 
 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
 
Sēdi protokolē: lietvede Liene Graudiņa 
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Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, R.Jomerts, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, S.Strausa. 
 
Administrācijas darbinieki – A.Višķere, V.Cērps, I.Pauloviča, A.Sārna, 
L.Mičule, I.Krieviņa, R.Broks. 
 
Pie 20.jautājuma izskatīšanas piedalās Mālpils Profesionālās vidusskolas 
darbinieki – S.Dadeika, D.Melcere, G.Jēkabsone, E.Kļaviņa, V.Mihejeva, 
D.Kursīte, E.Svikša, F.Ģēvele. 
 
Nav ieradušies deputāti – L.Ligeris - slimības dēļ, A.Apsītis - pamatdarba dēļ. 
 
 
 
Sēdes vadītājs Aleksandrs Lielmežs ierosina papildināt izsludināto darba 
kārtību ar 2 (diviem) jautājumiem. Deputāti atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” 
(L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, 
S.Strausa),  NOLĒMA: 

 
Papildināt izsludināto darba kārtību ar diviem jautājumiem: 
 

1. Par situāciju Mālpils Profesionālajā vidusskolā. 
2. Par projektu konkursa “Mēs savam novadam” rezultātu 
apstiprināšanu 
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6/1.  
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 

Mālpils novada domē saņemts   iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 2017.gadā no  otrās grupas invalīda   D.G. par   
nekustamo īpašumu adresē: “dzēsts”, Mālpils, Mālpils novads.   
03.04.2017.iesniegums ar reģ. Nr.17/435-S, kuram pievienota invaliditātes 
apliecības  1273070 kopija, apliecības derīguma termiņš no  28.03.2017. līdz  
18.02.2019. 
  
Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvārī apstiprinājusi Saistošos 
noteikumus Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, 
kuros noteiktas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un 
atvieglojumu apmērs, kā arī  vispārēji noteikumi par iesniegumu izskatīšanas 
un atvieglojumu piešķiršanas  kārtību. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 

 
Ņemot vērā personu iesniegumus un pamatojoties uz Mālpils novada domes 
2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” , p.2.2.1.:    
   
Piešķirt 2017.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  
otrās grupas invalīdam  D.G., personas kods  “dzēsts”,  deklarētās 
dzīvesvietas adrese:  “dzēsts”, Mālpils  novads,  LV-2152,    par  nekustamo 
īpašumu  adresē: “dzēsts”, Mālpils, Mālpils novads. 

 
6/2.  

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 

1. 2017.gada  30.martā  Mālpils novada domē  ar Nr.  17/415-S 
reģistrēts  L.A. iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par  J.R. deklarēto 
dzīvesvietu adresē:  “dzēsts”, Mālpils, Mālpils novads. Iesniegumā  teikts, ka 
J. R. savu dzīvesvietu deklarēja ar viņas mutisku atļauju, bet jau 4 gadus šai 
adresē vairs nedzīvo un tādējādi ir zaudējis tiesisko pamatu tur dzīvot. 

Konstatēts, ka  J.R. deklarētā dzīvesvieta adresē:  “dzēsts”,  PMLP 
Iedzīvotāju reģistra datu bāzē reģistrēta no  2012.gada 11.oktobra.    

J.R. rakstiski informēts, ka iesniegumu par ziņu anulēšanu par viņa 
deklarēto dzīvesvietu Mālpils novadā plānots izskatīt sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejas sēdē š.g. 19.aprīlī, sēdes sākums pl.15.00, un 
novada domes sēdē š.g. 26.aprīlī, sēdes sākums pl.15.00. J. R. aicināts 
piedalīties sēdēs un sniegt paskaidrojumus, kā arī,  ja tādi ir,  uzrādīt un 
iesniegt Mālpils novada domei dokumentu kopijas, kas apliecina tiesisko 
pamatu   dzīvesvietas  deklarēšanai. 

 
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta –ziņu par deklarēto 
dzīvesvietu anulēšana - 1.punkta  otro daļu ziņas par deklarēto dzīvesvietu 
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iestāde anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā. 
 
Ņemot vērā L. A. iesniegumu un, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 12.panta 1.punkta  otro daļu,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 
 
1.1. Anulēt ziņas par J.R., personas kods “dzēsts”, deklarēto dzīvesvietu 
adresē:  “dzēsts”; 

 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar 
brīdi, kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā 
nodošanas pastā. 
 
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt   Administratīvajā rajona tiesā, Rīgā, 
Antonijas ielā 6.  

 
 

2. 2017.gada  11.aprīlī Mālpils novada domē  ar Nr.  17/467-S reģistrēts   
Mālpils pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Norma K” iesniegums 
ar lūgumu anulēt ziņas par   E.L. deklarēto dzīvesvietu adresē ”dzēsts”, 
Mālpils, Mālpils novads. Iesniegumā  teikts, ka  E.L. šai adresē faktiski 
nedzīvo un dzīvoklim ir mainījies īpašnieks.   
 
Konstatēts, ka   E. L. deklarētā dzīvesvieta adresē:  “dzēsts”, Mālpils, Mālpils 
novads,  PMLP Iedzīvotāju reģistra datu bāzē reģistrēta no  2005.gada  
20.jūlija.  Ieraksti Zemesgrāmatā liecina par to, ka  2016,gada 21.decembrī 
izbeigtas  J. L. (E. L. sieva) īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu norādītajā 
adresē. 
 
E. L. rakstiski informēts, ka iesniegumu par ziņu anulēšanu par viņa deklarēto 
dzīvesvietu Mālpils novadā plānots izskatīt sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēdē š.g. 19.aprīlī, sēdes sākums pl.15.00, un novada 
domes sēdē š.g. 26.aprīlī, sēdes sākums pl.15.00. E. L. aicināts piedalīties 
sēdēs un sniegt paskaidrojumus, kā arī,  ja tādi ir,  uzrādīt un iesniegt Mālpils 
novada domei dokumentu kopijas, kas apliecina tiesisko pamatu   
dzīvesvietas  deklarēšanai. 
 
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta –ziņu par deklarēto 
dzīvesvietu anulēšana-  1.punkta  otro daļu ziņas par deklarēto dzīvesvietu 
iestāde anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā. 
 
 
Ņemot vērā Mālpils pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Norma 
K” iesniegumu un, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
12.panta 1.punkta  otro daļu,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 
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2.1. Anulēt ziņas par E. L., personas kods  “dzēsts”, deklarēto dzīvesvietu 
adresē:    “dzēsts” , Mālpils, Mālpils  novads, LV-2152; 
 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar 
brīdi, kad tas izsniegts adresātam, bet, sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā 
nodošanas pastā. 
 
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt   Administratīvajā rajona tiesā, Rīgā, 
Antonijas ielā 6.  

 

 
 
 

6/3.  
Par Mālpils internātpamatskolas reģistrēšanu Labklājības ministrijas 

Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

Ziņo: A.Lielmežs 
Tiek dots vārds: A.Sārnai 

 
18.04.2017. saņemts Mālpils internātpamatskolas direktores p.i. 

S.Lapiņas iesniegums (reģ.Nr.17/511-S) ar lūgumu atļaut Mālpils 
internātpamatskolai reģistrēties Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, lai 
turpmākajos mācību gados varētu piedāvāt bērniem sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu sniegšanu.  

 
 

Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 
 
 
Atļaut Mālpils internātpamatskolai veikt nepieciešamos pasākumus, lai 
reģistrētos Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un uzsāktu sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu. 
 
 

6/4.  
Par skolēnu un pedagogu apbalvošanu. 

Ziņo: A.Sārna 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 
 
Saskaņā ar 2016.gada 29.janvārī Mālpils novada domes sēdē (lēmums 
Nr.1/11) apstiprināto nolikumu “Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 
izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšana un apbalvošana”, izglītības 
iestāžu vadītāji iesnieguši pieteikumus skolēnu un pedagogu apbalvošanai 
par sasniegumiem starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiska mēroga 
mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos un skatēs 
2016./2017. mācību gadā. Izglītības iestāžu iesniegtajos pieteikumus nav 
iekļauti starpnovadu izglītības iestāžu deju kolektīvu skates rezultāti, jo deju 
kolektīvu skate tiks organizēta 28.04.2016. Nolikuma 9.punkts paredz, ka par 
sasniegumiem starptautiska mēroga olimpiādēs, konkursos, sacensībās, 
novada dome pieņem atsevišķu lēmumu par apbalvošanu un naudas balvas 
apmēru. 2016./2017.mācību gadā starptautiskus panākumus saņemot 
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atzinību 47.Vispasaules skolēnu mākslas darbu konkursā Taivānā (Ķīnā) 
guvuši trīs Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi – S. B., skolotāja  L. 
M., L. V., skolotāja M. M. un M. G., skolotāja M. M.. 7.Starptautiskajā 
glezniecības un grafikas konkursā “Saules krasts – Brīnums” panākumus 
guvuši trīs Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi – 2.vietu ieguvusi S. 
B., skolotāja  M. M., atzinību saņēmuši I. P, skolotāja M. M. un I. J., skolotāja 
M. M. 

 Izvērtējot izglītības iestāžu pieteikumus un ņemot vērā sasniegumus 
starptautiska mēroga konkursos, saskaņā ar nolikuma “Mālpils novada 
pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu 
izvērtēšana un apbalvošana” 8.,9.un 10.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 

 
1.1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu apbalvojamo 
skolēnu un pedagogu sarakstu un naudas balvu apmērus pēc nodokļu 
nomaksas par sasniegumiem starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiska 
mēroga olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos, skatēs 2016./2017. 
mācību gadā (pielikumā). 
1.2. Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto atzinību, 
piešķirt S. B. naudas balvu 30,-EUR apmērā un skolotājai L. M. naudas balvu 
50,-EUR apmērā; 
1.3. Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto atzinību, 
piešķirt L. V. naudas balvu 30,-EUR apmērā un skolotājai M. M.  naudas 
balvu 50,-EUR apmērā; 
1.4. Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto atzinību, 
piešķirt M. G. naudas balvu 30,-EUR apmērā un skolotājai M. M.  naudas 
balvu 50,-EUR apmērā; 
1.5. Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto 2.vietu, 
piešķirt S. B. naudas balvu 50,-EUR apmērā un skolotājai M. M.  naudas 
balvu 70,-EUR apmērā; 
1.6. Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto atzinību, 
piešķirt I. P. naudas balvu 30,-EUR apmērā un skolotājai M. M.  naudas balvu 
50,-EUR apmērā; 
1.7. Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto atzinību, 
piešķirt I. J. naudas balvu 30,-EUR apmērā un skolotājai M. M.  naudas balvu 
50,-EUR apmērā; 
1.8. Uzdot izglītības speciālistei Anitai Sārnai, pēc tautas deju kolektīvu 
skates rezultātu saņemšanas, iekļaut izglītības iestāžu apbalvojamo skolēnu 
un pedagogu sarakstā  deju kolektīvus, kuri ieguvuši 1.pakāpi vai augstāko 
pakāpi un šo deju kolektīvu vadītājus, paredzot apbalvojumu saskaņā ar 
nolikuma “Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un 
pedagogu sasniegumu izvērtēšana un apbalvošana” 24. un 25.punktu. 
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6/5.  
Par P/A “Mālpils sociālais dienests” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 12.04.2017. ar Nr. 17/484-S reģistrēts Mālpils 
novada pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” direktores Olgas 
Volosatovas iesniegums, kurā informē, ka Mālpils novada pašvaldībā Eiropas 
Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi 
personām ar invaliditāti un bērniem” (turpmāk – DI projekts) ietvaros ir veikta 
personu ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT) izvērtēšana.  

Mālpils novada pašvaldībā tika izvērtētas 22 personas ar GRT.  
DI projekta ietvaros personām ar GRT tika izstrādāti individuālā atbalsta 

plāni (turpmāk - IAP).  
Izvērtējot personu vajadzības un sastādot  IAP, tika secināts: 

1) formālie pieejamie resursi personām ar GRT ir Mālpils sociālais dienests, 
kurā var saņemt individuālās konsultācijas; 

2) neatkarīgai dzīvei sabiedrībā un personīgo mērķu sasniegšanai personai 
ir nepieciešami sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – individuālas 
konsultācijas, grupu nodarbības, ko p/a “Mālpils sociālais dienests” var 
nodrošināt ar pašu resursiem; 

3)  kā piemērotākos sabiedrībā balstītos pakalpojumus personām ar GRT 
nepieciešams attīstīt sekojošus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus: 
dienas centra, specializēto darbnīcu pakalpojumus un grupu dzīvokļa 
pakalpojumus. 100% no izvērtētajām personām ir nepieciešami sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi dienas centrā un specializēto darbnīcu 
pakalpojumi. 50% -  nepieciešami grupu dzīvokļa pakalpojumi. 

P/a “Mālpils sociālais dienests” ierosina veidot multifunkcionālu pakalpojumu 
centru personām ar GRT, kurā būtu attīstīti visi trīs augstākminētie sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi. 

Tāpat pašvaldībā ir veikta 6 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem 
izvērtēšana. Pakalpojumi, kurus jau šobrīd var piedāvāt DI projekta ietvaros ir 
“Atelpas brīdis” un sociālās aprūpes pakalpojumu bērniem līdz 4 mēnešu 
vecumam.  

Attīstot multifunkcionālu pakalpojumu centru, tajā varētu nodrošināt arī 
“Atelpas brīža” pakalpojumu. Šis pakalpojums paredz īslaicīgu (līdz 30 
diennaktīm) bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem izsniegts īpašās 
kopšanas atzinums, aprūpi ar izmitināšanu. Šobrīd valstī šādu pakalpojumu 
nodrošina tikai 5 pakalpojumu sniedzēji. 

 
 

Ņemot vērā Mālpils novada pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais 
dienests” direktores Olgas Volosatovas priekšlikumu, 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 

 
 

Deinstitucionalizācijas ietvaros konceptuāli atbalstīt dienas aprūpes centra 
personām ar garīgās aprūpes traucējumiem izveidošanu, kā arī grupu 
dzīvokļu pakalpojumu attīstību. 
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6/6.  
Par Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normu noteikšanu. 

Ziņo: A.Višķere 
Tiek dots vārds: A.Lielmežam 
 
Izskatot sagatavoto noteikumu “Par Bāriņtiesas darbinieku profesionālās 
ētikas normu noteikšanu” projektu, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 4. panta 
trešo daļu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt noteikumus “Par Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas 
normu noteikšanu” (Lieta Nr. 3-03.2) 

 
 

6/7.  
Par zemes nomas līgumu slēgšanu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 
 

1. Mālpils novada domē 2017. gada 6. aprīlī  (reģ. Nr.17/454-S) saņemts E. 
M. iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par nekustamā īpašuma 
Rūpniecības iela 9, Mālpils novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0902 daļas nomu, mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punktu, kurš nosaka, 
ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt 
citas privāttiesiska rakstura darbības, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 
 
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar E. M. par nekustamā īpašuma 
Rūpniecības iela 9, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0902 daļas  nomu, mazdārziņa ierīkošanai 
1.2. Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada nomas zemju žurnālā. 
 
2. Mālpils novada domē 2017. gada 20.martā (reģ. Nr.17/513-s)  saņemts M. 
L. iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu par nekustamā īpašuma 
Tehnikuma Mazdārziņi, Mālpils novads zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0252 daļas nomu, mazdārziņa ierīkošanai. 
 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punktu, kurš nosaka, 
ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt 
citas privāttiesiska rakstura darbības,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 
 
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar M. L. par  nekustamā īpašuma Tehnikuma 
Mazdārziņi, Mālpils novads zemes vienības ar  adresi: Pils iela 9, Mālpils, 



9 
 

Mālpils novads, kadastra apzīmējumu 8074 003 0252 daļas  nomu, 
mazdārziņa ierīkošanai 
2.2. Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada nomas zemju žurnālā. 
        
 
 
 

6/8.  
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 
 
1. Mālpils novada domē 2017. gada 19. aprīlī reģistrēts SIA “A2 Grupa”,  reģ. 
Nr. 40103007469, iesniegums, kurā lūdz apstiprināt sertificētās mērnieces 
Elīnas Loputevas, sertifikāta Nr. BA Nr.581, izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma „Šalkones”, kadastra Nr. 8074 006 0039, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0039, sadalei. 
 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības 
likums”, 2016. gada 2. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 „Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 50. punktu, 2013. gada 29. maijā 
apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, 2015. gada 8. decembra 
Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.punkta 9. 
apakšpunktu un 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta  noteikumu Nr. 496  
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas kārtība” 16. punkta pirmo apakšpunktu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 
 
1.1. Apstiprināt SIA SIA “A2 Grupa”,  sertificētās mērnieces Elīnas Loputevas, 
sertifikāta Nr. BA Nr.581, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma „Šalkones”, kadastra Nr. 8074 006 0039, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 006 0039 sadalei. 
1.2. Īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar pirmsreģistrēto  kadastra 
apzīmējumu 8074 006 0333, saglabāt nosaukumu “Šalkones”, Mālpils 
novads. 
1.3. Zemes vienībai Nr. 1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 006 
0333, ar platību 13.8 ha, un uz tā esošajam mājīpašumam saglabāt  adresi 
“Šalkones”, Mālpils novads. 
1.4. Zemes vienībai Nr. 1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 006 
0333, ar platību 13.8 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme  (NĪLM kods - 0101). 
1.5. Īpašumam, kas izveidots sadalot nekustamā īpašuma “Šalkones”, Mālpils 
novads, sastāvošam no  zemes vienības ar  pirmsreģistrēto kadastra 
apzīmējumu 8074 006 0334, ar platību 1.6, piešķirt nosaukumu  
“Kamenītes”, Mālpils novads.  
1.6. Zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 006 
0334, ar platību 1.6 ha, piešķirt adresi  “Kamenītes”, Mālpils novads. 
1.7. Zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 006 
0334, ar platību 1.6 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme (NĪLM kods - 0101). 
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6/9. 

 Par A. P.iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 
 

Mālpils novada domē 2017. gada 10. aprīlī reģistrēts A. P. iesniegums ar 
lūgumu izskatīt iespēju iznomāt pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu zemes vienību daļas: 
1) 715 m2 platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0562 (Mālpils internātskola), 
2) 57 m2 platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0649 (Pils iela). 
 
Pašvaldība ir tiesīga iznomāt neapbūvētu zemes vienību vai zemes 
vienības daļu, piešķirot apbūves tiesības. Piešķirot apbūves tiesības, ir 
jābūt noteiktam zemes gabalam, uz kuru attiecas apbūves tiesības, kas ir 
reģistrēta kadastra informācijas sistēmā un kurai ir konkrēta platība. 
Inženierbūves ceļa un stāvlaukuma būvniecība pieļaujama, ievērojot 
Vispārīgajos  būvnoteikumos iekļautās normas. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 
 
1. Konceptuāli atbalstīt A. P. lūgumu iznomāt pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu zemes vienību daļas. 
2. Izpildinstitūcijai veikt darbības, lai varētu izbūvēt ceļu uz pašvaldībai 

piederošas zemes. 
 

 
6/10.  

Par SIA “Augusts” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 
Mālpils novada domē 13.04.2017. saņemts SIA Augusts iesniegums, kurā 
lūdz, sakarā ar izmaiņām SIA Augusts darbībā, kā arī ekonomisku apsvērumu 
dēļ, pārtraukt pirkuma līguma starp Mālpils pagasta padomi un SIA Augusts, 
slēgts 1999. gada 12. maijā, darbību. Līguma objekta “Kultūras nama 
kafejnīca ar palīgtelpām” vērtība, ieskaitot pirkuma summu, inflācijas 
koeficientu, neatdalāmos ieguldījumus telpu remontā, infrastruktūras 
uzlabojumos, kā arī tehnoloģiskajās iekārtās un inventārā, kurš ir komplektā 
ar telpām, ir pieņemta 50 000 EUR. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 
 
1. Konceptuāli atbalstīt SIA Augusts iesniegumu par pirkuma līguma 
atcelšanu un ne vairāk kā 45 000 (četrdesmit piecu tūkstošu) EUR 
izmaksāšanu. 
2. Izpildinstitūcijai veikt objekta apsekošanu un novērtēšanu un sagatavot 
atcēlēja līguma projektu līdz maija domes sēdei.  
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6/11.  
Par SIA “Žozefīna” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 
 
Mālpils novada domē 18.04.2017. ar Nr. 17/503-s reģistrēts SIA “Žozefīna” 
iesniegums ar lūgumu pagarināt īres – nomas līgumu par telpām Sporta ielā 
1, SIA “Žozefīna” struktūrvienībai “FRIZĒTAVA un SOLĀRIJS” lai veiktu 
turpmāko saimniecisko darbību. Dome konstatē sekojošo: 
 
1. 2009.gada 19.februārī starp Domi kā Iznomātāju un SIA „Žozefīna”, 

reģistrācijas Nr. LV 40003327391, kā Nomnieku, noslēgts nomas līgums 
par Domei piederošo telpu ar kopējo platību 21,6 m2, kas atrodas Mālpils 
sporta kompleksā, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, nomu ar 
mērķi izmantot tās frizētavas pakalpojumu vajadzībām. Līgumā noteiktā 
nomas maksa ir 3,- LVL par kvadrātmetru mēnesī, ieskaitot PVN, kas 
mēnesī sastāda 64,80 LVL, t.sk., PVN. Nomas līgums stājās spēkā ar 
2009.gada 16.martu un ir spēkā līdz 2012.gada 16.martam. 2012.gada 
7.martā starp Domi un SIA “Žozefīna” tika noslēgta vienošanās par nomas 
līguma termiņa pagarināšanu uz 5 (pieciem) gadiem, t.i., līdz 2017.gada 
16.martam. 

2. 2009.gada 19.februārī starp Domi kā Iznomātāju un SIA „Žozefīna”, 
reģistrācijas Nr. LV 40003327391, kā Nomnieku, noslēgts nomas līgums 
par Domei piederošo telpu ar kopējo platību 16,5 m2, kas atrodas Mālpils 
sporta kompleksā, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, nomu ar 
mērķi izmantot tās solārija pakalpojumu vajadzībām. Līgumā noteiktā 
nomas maksa ir 3,-lati par kvadrātmetru mēnesī, ieskaitot PVN, kas 
mēnesī sastāda 49,50 LVL, t.sk., PVN. Nomas līgums stājās spēkā ar 
2009.gada 16.martu un ir spēkā līdz 2012.gada 16.martam. 2012.gada 
7.martā starp Domi un SIA “Žozefīna” tika noslēgta vienošanās par nomas 
līguma termiņa pagarināšanu uz 5 (pieciem) gadiem, t.i., līdz 2017.gada 
16.martam. 

3. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 6.1panta pirmā daļa nosaka, ja likumā vai Ministru kabineta 
noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz 
uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu - uz 
laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas 
līgumu - uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem. 

4. 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 "Noteikumi par 
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (turpmāk 
– Noteikumi) 9.punkts nosaka, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības 
intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai attiecīgā nomas 
līguma termiņu pagarināt ar nomnieku (nerīkojot izsoli), kas labticīgi pildījis 
attiecīgajā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tam nav 
nenokārtotu parādsaistību pret iznomātāju, kā arī iznomātājam zināmu 
nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu 
parādu, vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos 
noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka 
nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto 
nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus. 

https://likumi.lv/ta/id/36190-par-valsts-un-pasvaldibu-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanu
https://likumi.lv/ta/id/36190-par-valsts-un-pasvaldibu-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanu
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5. Noteikumu 9.2 punkts nosaka, ka, pagarinot nomas līguma termiņu, nomas 
maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas 
noteikšanas kārtību. 

6. Līdz šim Domei ar Nomnieku izveidojusies laba sadarbība Nomas līgumā 
minēto saistību izpildē, Nomnieks regulāri veic nomas maksas 
maksājumus un nav pārkāpis Līguma noteikumus, kā arī fiziskām 
personām tiek nodrošināta iespēja saņemt frizētavas un solārija 
pakalpojumus. Dome, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības 
apsvērumus, atzīst, ka 2009.gada 19.februārī noslēgtos Nomas līgumus ir 
iespējams pagarināt vēl uz 4 gadiem, lai kopējais līguma termiņš 
nepārsniegtu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma maksimālo 
termiņu, pārskatot nomas maksu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.panta 
ceturto daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 6.1panta pirmo daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. 
noteikumiem Nr. 515 "Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas 
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem”, Mālpils novada dome nolemj: 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt uz 4 (četriem) gadiem 2009.gada 19.februārī starp Mālpils 
novada domi un SIA „Žozefīna” noslēgto Nomas līgumu par Domei 
piederošo telpu ar kopējo platību 21,6 m2, kas atrodas Mālpils sporta 
kompleksā, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, nomu. 

2. Pagarināt uz 4 (četriem) gadiem 2009.gada 19.februārī starp Mālpils 
novada domi un SIA „Žozefīna” noslēgto Nomas līgumu par Domei 
piederošo telpu ar kopējo platību 16,5 m2, kas atrodas Mālpils sporta 
kompleksā, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, nomu. 

3. Noteikt abu nomas līguma termiņu – 2021.gada 15.marts. 
4. Uzdot izpilddirektoram sagatavot attiecīgus grozījumus 2009.gada 

19.februāra Nomas līgumos.  
5. Uzdot Domes Finanšu un ekonomikas daļai līdz 2017.gada maija sēdei 

pārskatīt nomas maksas apmēru iepriekš minētajām telpām. 
 
 
 

6/12.  
Par biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” iesnieguma 

izskatīšanu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 
Mālpils novada domē 13.04.2016. ar Nr. 17/489-s reģistrēts biedrības 
„Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegums ar lūgumu atbalstīt Mālpils 
novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalību visas Latvijas politiski 
represēto personu salidojumā ar maksājumu 70.00 EUR (septiņdesmit euro) 
apmērā salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai, kā arī biedrība lūdz 
palīdzēt ar transportu represēto nokļūšanai uz salidojumu. Salidojums notiks 
š.g. 26. augustā Ikšķilē.  
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Dome konstatē, ka transporta izdevumi represēto nokļūšanai uz salidojumu ir 
paredzēti 2017. gada Mālpils kultūras centra budžetā. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 
 
Atbalstīt Mālpils novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalību visas 
Latvijas politiski represēto personu salidojumā 2017. gada 26. augustā ar 
maksājumu 70.00 EUR (septiņdesmit euro) apmērā salidojuma 
organizēšanas izdevumu segšanai. 
 

 
 

6/13.  
Par biedrības “Notici Sev!” iesnieguma izskatīšanu.  

Ziņo: A.Lielmežs 
 
Mālpils novada domē 13.04.2016. ar Nr. 17/497-s reģistrēts Invalīdu un viņu 
atbalstītāju biedrības „Notici Sev!” iesniegums ar lūgumu atbalstīt Latvijas 
cilvēku ar īpašām vajadzībām sabiedriskās organizācijas SUSTENTO 15 
gadu jubilejas pasākuma apmeklējumu invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai 
“Notici Sev!” 2017. gada 10. maijā, piešķirot transportu nokļūšanai Rīgā, 
Dzelzceļa muzejā, kur biedrība “Notici Sev!” sniegs priekšnesumus, 
piedalīsies radošo darbu izstādē. Biedrība jau 4.gadu ir LCĪVSO SUSTENTO 
dalīborganizācija. Biedrībai “Notici Sev!” ir sabiedriskā labuma organizācijas 
statuss. 
 
Pamatojoties uz Mālpils novada domes Atbalsta fonda nolikumu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 
 
 
Piešķirt apmaksātu domes transportu biedrībai “Notici Sev!” Latvijas cilvēku ar 
īpašām vajadzībām sabiedriskās organizācijas SUSTENTO 15 gadu jubilejas 
pasākuma apmeklēšanai. 

 
 

6/14.  
Par katlu mājas katla kapitālo remontu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
Tiek dots vārds: V.Cērpam  

 
 

Pašreiz Mālpils katlu mājā strādājošā biomasas kurināmā katla GVB 11 
tehniskais stāvoklis ir kritisks, ko pierādīja notikušās avārijas šinī apkures 
sezonā (janvārī – 1 diennakts, februārī 2 diennaktis, martā 3 diennaktis). 
Avāriju cēlonis – apkures katla iekšējās sienas neatbilst nepieciešamajiem 
tehniskajiem parametriem un ir tik plānas, ka netur ūdens noslodzi, kā arī 
vairs nepakļaujas metināšanai. Katlam ir nepieciešams nomainīt iekšējās 
sienas un atjaunot automātisko vadību. Ir veikta katla tehniskā apsekošana 
(cik tas ir iespējams pie strādājoša katla) un secināts, ka nepieciešamie 
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finanšu līdzekļi būtu līdz 60 000 EUR. Precīzie nepieciešamo finanšu līdzekļu 
dati būs pieejami š. g. maija beigās, kad būs veikti sekojoši darbi: 

• katls būs apsekots no iekšpuses,  

• veikta defektoskopija,  

• veikta cenu aptauja par apkures katla iekšējo sienu nomaiņu, 

• veikta automātikas pirms kapitālā remonta apsekošana. 
Iespējamais finansēšanas modelis: 
Š.g. janvāra mēnesī pēc pasūtītāja (PSIA “Norma K”) vēlmes tika mainīts 
biomasas kurināmā padeves princips uz jaunuzstādāmo 1.5 Mw šķeldas 
katlu, līdz ar to pagarinot katlu mājas rekonstrukcijas I kārtas būvniecības 
termiņu līdz 28.04.2017. Mainot šo augstākminēto padeves principu, tika 
atrasta iespēja ieekonomēt finanšu līdzekļu 40000 EUR no Valsts Kases 
aizdevuma, neiegādājoties paredzēto kausu biomasas kurināmā 
transportēšanai. PSIA “Norma K” ir vērsusies Valsts Kasē ar lūgumu atļaut 
šos finanšu līdzekļus novirzīt esošā 4 Mw katla kapitālajam remontam.  
Pievienotās vērtības nodokli, kas sastāda 12 600 EUR PSIA “ Norma K” segs 
no saviem līdzekļiem. 
PSIA “Norma K” vēršas pie Mālpils novada domes ar lūgumu piedalīties 
apkures katla GVB 11 kapitālā remonta līdzfinansēšanā ar naudas līdzekļiem 
līdz 20 000 EUR (precīzas izmaksas būs zināmas š. g. maija mēneša beigās).  
Darbus paredzēts uzsākt š.g. jūnija mēnesī un veikt līdz 31.08.2017.  

PSIA “Norma K” ir paredzējusi piedalīties CFLA paredzētajā aktivitātē 
SAM 4.3.1. “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu 
centralizētajā siltumapgādē” 1. kārtā, bet ņemot vērā laiku, kas būs 
nepieciešams projekta realizācijai, ir viennozīmīgi skaidrs, ka PSIA “Norma K” 
jānodrošina siltuma padeve Mālpils iedzīvotājiem nākamajā sezonā ar esošo 
GVB 11 apkures katlu un sliktākajā gadījumā (ja projekta pieteikums negūs 
CFLA atbalstu) arī nākamās sezonas, jo katlu mājas rekonstrukcijas I kārta 
(kas tiks veikta līdz š. g. 28. aprīlim) nodrošinās katlu mājas darbību 
“neaizsalšanas režīmā” pamatkatla GVB 11 avārijas brīdī, kas ir ļoti svarīgi, lai 
nerastos ārkārtējas situācijas Mālpils ciemā, kā arī apkures sezonas “siltajos 
mēnešos” atvieglojot pamatkatla darbību.  

Dome atzīst, ka būtu lietderīgi palielināt PSIA „Norma K” pamatkapitālu 
par 20 000 EUR, izdarot naudas ieguldījumu pamatkapitālā, apkures katla 
GVB 11 kapitālā remonta līdzfinansēšanai. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Dome atzīst, ka ir lietderīgi lūgt Valsts 
Kasi rast iespēju mainīt valsts aizdevuma izmaksas termiņu līdz 31.08.2017. 
saskaņā ar Līgumu Nr. A1/1/16/368 un lūgt Valsts kasi atļaut izmantot 
neizlietotos finanšu līdzekļus no aizdevuma līguma Nr. A1/1/16/368,  novirzot 
tos Mālpils ciema katlu mājas apkures katla GVB 11 kapitālā remonta daļējai 
izmaksu segšanai.  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, 
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības, kā 
arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās; 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem 
komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; 
sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 
attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;  
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saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās 
daļas 4.punktu – publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var 
atsavināt, ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā, un 40.panta pirmo daļu – 
lēmumu par publiskas personas mantas ieguldīšanu esošas 
kapitālsabiedrības pamatkapitālā pieņem atvasinātas publiskas personas 
lēmējinstitūcija; 

saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma 62.pantu, kas nosaka, ka pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, 
tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla 
palielināšanas vai samazināšanas noteikumi; 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 
kas nosaka, ka sabiedrības pamatkapitālu var palielināt dalībniekiem izdarot 
ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu 
jaunu daļu; 

saskaņā ar Komerclikuma 198.pantu, kas nosaka pamatkapitāla 
palielināšanas noteikumu saturu; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 
2.punktu, 77.panta otro daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 40.panta pirmo daļu, Publiskas 
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 
63.panta pirmās daļas 1.punktu, Komerclikuma  153.pantu, 196.pantu, 
197.pantu un 198.pantu, 

Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 
 

1. Palielināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu par EUR 20 000 
(divdesmit tūkstoši euro), Mālpils novada domei izdarot naudas 
ieguldījumu pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu 
skaitu. 

2. Iedalīt līdzekļus pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla 
palielināšanai EUR 20 000 apmērā no pašvaldības budžeta sadaļas - 
finansēšana. 

 
3. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu EUR 2 018 368,- 

(divi miljoni astoņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro) 
apmērā, kas sadalīts 2 018 368 daļās. 

 
4. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanas 

noteikumus (Pielikums Nr.1) 
 
5. Izdarīt izmaiņas pašvaldības SIA „Norma K” Statūtu 2.nodaļas 2.1. un 

2.2.punktā, izsakot tos šādā redakcijā: 
   „2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 2 018 368,- (divi miljoni    

astoņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro) apmērā. 
2.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 2 018 368 (divi miljoni 
astoņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņās) daļās. Katras daļas 
vērtība ir viens euro.” 
 

6. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” statūtu jauno redakciju 
(Pielikums Nr. 2). 
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7. Pilnvarot pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekli Voldemāru Cērpu, 

personas kods 290971 – 12307, nodrošināt visu darbību veikšanu, kas 
saistītas ar nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā un tā informēšanu par pašvaldības SIA „Norma K” 
pamatkapitāla izmaiņām, grozījumiem Statūtos un dalībnieku reģistrā. 

 
8. Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim V.Cērpam nodrošināt 

pieteikuma par pamatkapitāla denomināciju un palielināšanu, kā arī 
Statūtu jaunās redakcijas un dalībnieku reģistra reģistrēšanu 
komercreģistra iestādē līdz 2017.gada 31.maijam. 
 

9. Lūgt Valsts Kasi rast iespēju mainīt valsts aizdevuma izmaksas termiņu 
līdz 31.08.2017. saskaņā ar Līgumu Nr. A1/1/16/368. 
 

10. Lūgt Valsts kasi atļaut izmantot neizlietotos finanšu līdzekļus no 
aizdevuma līguma Nr. A1/1/16/368,  novirzot tos Mālpils ciema katlu 
mājas apkures katla GVB 11 kapitālā remonta daļējai izmaksu 
segšanai. 

 
11. Pilnvarot pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekli Voldemāru Cērpu, 

personas kods 290971 – 12307, nodrošināt visu darbību veikšanu, kas 
saistītas ar Valsts Kases piešķirtā aizdevuma Līguma Nr.A1/1/16/368 
izmaiņām. 
 

12. Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim V.Cērpam 2017.gada 
maija Domes sēdē sniegt atskaiti par šī lēmuma izpildi. 

 
 

 
 

6/15. 
Par Mālpils novada domes saimnieciskā gada pārskata apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
Tiek dots vārds: L.Mičulei 

  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15. oktobra noteikumiem 
Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt p/a „Mālpils sociālais dienests” 2016.gada pārskatu par 
kopējo summu 222 214 EUR. 

2. Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas 2016.gada pārskatu par 
kopējo summu 1 828 283 EUR. 

3. Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas 2016.gada pārskatu par kopējo 
summu 522 935 EUR. 

4. Apstiprināt Mālpils novada domes 2016.saimnieciskā gada pārskatu 
par kopējo summu 10 450 830 EUR. 

5. Apstiprināt Mālpils novada domes konsolidēto 2016.saimnieciskā 
gada pārskatu par kopējo summu  13 024 158 EUR. 
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6/16. 

Par ceļu uzturēšanas specifikācijas apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Bukovskis 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
Ir sagatavota autoceļu ikdienas uzturēšanas specifikācija, ņemot par pamatu 
AS “Latvijas valsts ceļi” izstrādāto valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu 
tehniskās specifikācijas.  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt sagatavoto autoceļu ikdienas uzturēšanas specifikāciju. 
(pielikumā) 

 
 

6/17.  
Par saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Mālpils novada domes 2017. 
gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Mālpils novada 

domes budžetu 2017. gadam”” apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 
 
Izskatot sagatavo saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām”14., 46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5 “Grozījumi Mālpils novada domes 
2017. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Mālpils novada 
domes budžetu 2017. gadam”” (Lieta Nr. 1-01.1) 
 
 
 

 
6/18.  

Par atļauju rīkot pavasara gadatirgu. 

Ziņo: A.Lielmežs 
 
 

Mālpils novada domē saņemts Mālpils kultūras centra direktores Edītes 
Priekules iesniegums, kurā tiek lūgta pašvaldības atļauja 2017. gada 14.maijā 
rīkot Pavasara gadatirgu Mālpils centrā. 
  
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 
  
1. Atļaut Mālpils kultūras centram rīkot Pavasara gadatirgu š.g. 14. maijā 
Mālpils centra teritorijā. 
2. Apstiprināt Pavasara gadatirgus – 2017 nolikumu (pielikumā).  
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6/19.  
Par projektu konkursa “Mēs savam novadam” rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: I.Pauloviča 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 
 
 

Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam „Mēs savam novadam” 
iesniegti 5 (pieci) projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto summu 2883,00 
EUR (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit trīs euro 00 centi). 

Žūrija ir iepazinusies ar šiem pieteikumiem, tiem pievienotajiem 
fotomateriāliem, skicēm un projektu tāmēm. Iepazīstoties ar iesniegto projektu 
pieteikumiem un iegūstot no projektu vadītājiem papildus informāciju žūrijas 
sanāksmes laikā, žūrija nolēma: 

1. Atzīt par konkursa nolikumam atbilstošiem un piešķirt Mālpils novada 
domes finansējumu saskaņā ar projektu tāmēs pieprasīto, bet ne vairāk kā 
700,00 EUR (septiņi simti euro 00 centi) katram no sekojošiem projektiem: 

1.1. Reiz vientuļā krastā..., projekta vadītāja Liene Cērpa, projekta grupa 
“Kurzemnieki”, atbalstītā summa 700,00 EUR; 

1.2. Mēs – Krasta ielai 2, projekta vadītāja Sandra Rogule, projekta grupa 
“Krastieši”, atbalstītā summa 270,00 EUR; 

1.3. Mēs – Sidgundai, projekta vadītājs Jānis Lazda, projekta grupa 
“Sidgundieši”, atbalstītā summa 630,00 EUR; 

1.4. Pārgājiens “Atklāj Mālpili no jauna!”, projekta vadītāja Antra 
Austriņa-Seņkāne, atbalstītā summa 583,00 EUR; 

1.5. Mālpils ciema Lieldienu šūpoles Mergupes krastā, projekta 
vadītāja Anita Bīriņa, projekta grupa “Par saticīgām ģimenēm!”, 
atbalstītā summa 700,00 EUR). 

Kopējais piešķirtais finansējums ir 2883,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti 
astoņdesmit trīs euro 00 centi). 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (L.Amerika, M.Ārente, A.Hildebrante, 
R.Jomerts, V.Mihelsons, A.Lielmežs, S.Strausa), NOLEMJ: 
  
Apstiprināt projektu konkursa “Mēs savam novadam” žūrijas atbalstītos 
projektus. 
 

 
6/20.  

Par situāciju Mālpils Profesionālajā vidusskolā. 

Ziņo: A.Lielmežs, S.Strausa 
Tiek dots vārds: R.Brokam, A.Bukovskim, A.Sārnai, D.Melcerei, S.Dadeikai, 
G.Jēkabsonei, V.Mihejevai, F.Ģēvelei. 
 
Jautājuma izskatīšanā nepiedalās L. Amerika. 
Saskaņā ar likumu  “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” balsošanā nepiedalās M.Ārente.  
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2017.gada 12.aprīlī Mālpils novada domē (turpmāk tekstā- Dome) tika 
saņemts desmit Mālpils Profesionālās vidusskolas pedagogu (…) iesniegums, 
kurā iesniedzējas informē Domi, ka vēlas pārtraukt darba tiesiskās attiecības, 
jo iesniedzēju un Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores F.Ģēveles 
ētiskās vērtības ir atšķirīgas, vienlaicīgi iesniedzējas lūdz risināt izveidojošos 
problēmsituāciju. 
 

2017.gada 24.aprīlī Domē tika saņemti divi  Mālpils Profesionālās 
vidusskolas pedagogu (…) iesniegumi, kuros pedagogi norāda, ka viņu 
ieskatā   Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores F.Ģēveles rīcībā ir 
saskatāmi normatīvo aktu pārkāpumi, proti, F.Ģēvele izmanto skolas 
automašīnu privātajām vajadzībām, vienlaicīgi iesniegumu autori aicina Domi 
vērsties tiesībsargājošās iestādēs un veikt auditu skolas finanšu darbības 
izvērtēšanai. Iesniegumā tiek norādīts, ka pastāv iespēja, ka tiks slēpti vai 
iznīcināti pierādījumi un iesniegumu parakstījušām personām tiek izteikti 
draudi, tās tiek ietekmētas un uz tām tiek izdarīts negatīvs spiediens. 

 
 Otrajā Mālpils Profesionālās vidusskolas pedagogu iesniegumā 
norādīts, ka skolā nav izstrādāti skolas darbībai nepieciešamie dokumenti, 
netiek organizēta sadarbība ar skolas pedagoģisko kolektīvu, skolas direktore 
F.Ģēvele darba laiku velta personisko lietu kārtošanai, izmanto skolas 
resursus personiskajām vajadzībām. Skolas pedagogi uzskata, ka skolas 
direktore F.Ģēvele ar savu rīcību ir nodarījusi būtisku kaitējumu skolai un 
praktiski novedusi to līdz reālai darbības pārtraukšanai. 
 
 2017.gada 24.aprīlī Domē tika saņemts Domes priekšsēdētāja 
vietnieces S.Strausas iesniegums, kurā iesniedzēja norādīja, ka, iespējams, 
skolas direktore F.Ģēvele ilgstoši izmanto skolas resursus personiskajām 
vajadzībām, skolas resursi tiek izmantoti nelietderīgi, pastāv apdraudējums 
izglītības iestādes darbībai, jo izglītības iestādes pedagogi ir gatavi iesniegt 
kolektīvu uzteikumu, līdz ar to iespējams ir nodarīts būtisks kaitējums skolām 
un novada prestižam. 
 
 Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas 
direktore ir F.Ģēvele (darba līgums nr. 30/09 noslēgts 2009.gada 
1.septembrī), abas izglītības iestādes atrodas vienās telpās Pils ielā 14, 
Mālpilī un kopīgi izmanto izglītības iestāžu infrastruktūru. 
 
 No iesniegumiem izriet, ka Mālpils Profesionālās vidusskolas un 
Mālpils internātpamatskolas direktore F.Ģēvele, iespējams, ir nelietderīgi 
rīkojusies ar abu izglītības iestāžu finansiālajiem un mantiskajiem resursiem. 

 Likuma „Par pašvaldībām” 70.panta 1.un 2.punkts nosaka, ka Dome 
nodrošina finanšu revīziju veikšanu, lai kontrolētu pašvaldības finanšu līdzekļu 
izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un tāmēm un pārbaudītu 
pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāju un 
amatpersonu finansiālās darbības likumību un lietderību. 

 Lai izvērtētu Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils 
internātpamatskolas direktores F.Ģēveles  finansiālās darbības likumību un 
lietderību, ir uzsākama dienesta pārbaude. 
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 Darba likuma 58.panta trešā daļa nosaka, ka darba devējam ir tiesības 
atstādināt darbinieku no darba, ja šis darbinieks, veicot darbu vai arī 
atrodoties darba vietā, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī, kā 
arī citos gadījumos, kad darbinieka neatstādināšana no darba var kaitēt viņa 
paša vai trešo personu drošībai un veselībai, kā arī darba devēja vai trešo 
personu pamatotām interesēm. 

 Mālpils Profesionālās vidusskolas pedagogu 2017.gada 24.aprīļa 
iesniegumā  tiek lūgts Mālpils novada domi nodrošināt darbinieku iesniegumu 
un tajā noradīto faktu konfidencialitāti, pretējā gadījumā pastāv iespēja, ka tiks 
veiktas darbības pierādījumu slēpšanai vai iznīcināšanai, kas var traucēt 
turpmākai precīzu apstākļu noskaidrošanai, kā arī jau pašlaik ir jūtama 
negatīva spiediena izdarīšana, ietekmēšana un draudu izteikšana pret 
iesniegumu parakstījušajām personām. No iesnieguma satura izriet, ka 
Mālpils Profesionālās vidusskolas pedagogi uzskata, ka tieši Mālpils 
Profesionālās vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas direktore F.Ģēvele, 
iespējams, ir  tā persona, kura var  veikt darbības pierādījumu slēpšanai vai 
iznīcināšanai un izdara negatīvu spiedienu, ietekmē un izsaka draudus 
iesniegumu parakstījušajām personām. 
 
 Mālpils novada domes kā darba devēja pamatota interese ir veikt 
iesniegumā minēto apstākļu pārbaudi, lai noskaidrotu objektīvo patiesību, līdz 
ar to iespējamā pierādījumu slēpšana vai iznīcināšana no Mālpils 
Profesionālās vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas direktores 
F.Ģēveles puses var kaitēt Mālpils novada domes pamatotām interesēm. 
 
 Iesniegumā minētais, ka jau pašreiz Mālpils Profesionālās vidusskolas 
un Mālpils internātpamatskolas direktore F.Ģēvele izdara negatīvu spiedienu, 
ietekmē un izsaka draudus iesniegumu parakstījušajām personām, līdz ar to 
iespējams Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas 
direktore F.Ģēvele ir pārkāpusi Darba likuma 9.panta pirmo daļu, kura 
nosaka, ka aizliegts sodīt darbinieku vai citādi tieši vai netieši radīt viņam 
nelabvēlīgas sekas tāpēc, ka darbinieks darba tiesisko attiecību ietvaros 
pieļaujamā veidā izmanto savas tiesības, kā arī tad, ja viņš informē 
kompetentās iestādes vai amatpersonas par aizdomām par noziedzīga 
nodarījuma vai administratīva pārkāpuma izdarīšanu darbavietā. Šis apstāklis 
dod pamatu uzskatīt, ka Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils 
internātpamatskolas direktore, veicot darbu vai atrodoties darba vietā, var 
kaitēt trešo personu – iesniegumus parakstījušo personu, pamatotām 
interesēm. 

Sarunas gaitā starp F. Ģēveli un Mālpils Profesionālās vidusskolas 
pedagogiem un direktores atvainošanās par stresa situācijas radīšanu skolā 
noskaidrojas, ka skolotāji darbu neturpinās, ja direktore F.Ģēvele amatu 
saglabās. Turpmākās skolas darbības nodrošināšanai direktore no trim 
piedāvātajiem variantiem izvēlas darba attiecību pārtraukšanu, pusēm 
vienojoties. 

Atbilstoši Darba likuma 58.panta sestajai daļai Mālpils Profesionālās 
vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas direktorei F.Ģēvelei izsniedzams 
šis Mālpils novada domes lēmums. 
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Ievērojot teikto un vadoties no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 35.panta 
pirmās daļas, likuma Par pašvaldībām 70.panta 2., 3.punktu, Darba likuma 
58.panta trešo un sesto daļu,  
 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par”, (A.Hildebrante, R.Jomerts, V.Mihelsons, 
A.Lielmežs, S.Strausa), vienai deputātei -  M. Ārentei, saskaņā ar likumu „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, balsošanā 
nepiedaloties, NOLEMJ: 
  

1.Uzsākt dienesta pārbaudi, lai izvērtētu Mālpils Profesionālās 
vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas direktores F.Ģēveles  
finansiālās darbības likumību un lietderību, un kontrolētu, vai finanšu 
līdzekļi, kustamā un nekustamā manta tiek apsaimniekota atbilstoši 
domes lēmumiem un iedzīvotāju interesēm. 

 
2. Izveidot dienesta pārbaudes komisiju šādā sastāvā: 
Komisijas priekšsēdētājs- Mālpils novada domes izpilddirektors 
A.Bukovskis; 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece- Mālpils novada domes 
Personāldaļas vadītāja I.Krieviņa; 
Komisijas locekļi: 
Mālpils novada domes Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja L.Mičule; 
Mālpils novada domes Materiālu uzskaites grāmatvede I.Asne; 
Mālpils novada domes juriste A.Višķere; 
Mālpils novada domes speciāliste izglītības jautājumos pašvaldībā 
A.Sārna. 

3. Komisijai veikt šā rīkojuma 1.punktā minēto dienesta pārbaudi, un 
komisijas priekšsēdētājam līdz 2017.gada 22.maijam iesniegt Domes 
priekšsēdētājam ziņojumu par dienesta pārbaudes rezultātiem. 

4. Komisijas priekšsēdētājs, ja nepieciešams, dalībai komisijā var 
pieaicināt citus speciālistus un ekspertus. 

5. Uz abpusējās vienošanās pamata izbeigt darba attiecības ar 
Frančesku Ģēveli Mālpils Profesionālajā vidusskolā, izdarot grozījumus 
2009.gada 1.septembra darba līguma Nr.30/09 daļā par Mālpils 
Profesionālās vidusskolas direktores pienākumu pildīšanu. 

6. Izsniegt Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils 
internātpamatskolas direktorei F.Ģēvelei šo Mālpils novada domes 
lēmumu. 

Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs  
 
Protokoliste:  
lietvede        L. Graudiņa  
02.05.2017. 


